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250 produktów,

lat są z nami i stosują nasze produkty doceniając ich znaczenie dla urody.

QLTOWY KONCEPT
2015
ZA SERIĘ MOC 5 WARZYW
NAGRODA MAGAZYNU KOSMETYKI

SEKRET MŁODOŚCI
MASKA ALGOWA/MASKA KREMOWA/SERUM/SERUM POD OCZY/KONCENTRAT/KREM/KREM DO PIELĘGNACJI DOMOWEJ

Sekret Młodości
wypełniająco - napinająca z kompleksem
Linefill TM
Dla cery dojrzałej wymagającej ujędrnienia,
wygładzenia i poprawy napięcia skóry
Maska zawiera unikalną kombinację kompleksu Linefill TM, pobudzającego syntezę lipidową
z rewitalizującym ekstraktem z orchidei oraz
stymulującą produkcję kolagenu algą
brunatną Ascophyllum Nodosum i Fucus
Vesiculosus. Wzbogacona opóźniającym
proces starzenia się skóry Czerwonokrzewem
Afrykańskim - Rooibos i pyłem diamentowym.
Doskonale redukuje i wygładza zmarszczki.
pojemność: 250 g
kod: 52585

Maska Sekret Młodości
wypełniająco - napinająca z kompleksem
Linefill TM
Dla cery dojrzałej wymagającej ujędrnienia,
wygładzenia i poprawy napięcia skóry
Wyjątkowa formuła żelo-kremowej maski
zawiera innowacyjny kompleks Linefill TM, który
zwiększa syntezę i akumulację lipidową. Jest
bogatą w sezaminę aktywną frakcją otrzymaną z nasion sezamu, wzbogaconą algą
brunatną Ascophyllum Nodosum i Fucus
Vesiculosus, która stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, poprawia mikrokrążenie. Maska
zawiera długotrwale nawilżający kwas hialuronowy, rewitalizujący ekstrakt z orchidei, antyoksydant opóźniający proces starzenia skwalen
z oliwek. Daje widoczny efekt wypełniający.

Sekret Młodości
Poznaj siłę:
AKTYWNYCH KREMÓW, MASEK I SERUM

Innowacyjny kompleks
Linefill TM

NOWOŚĆ

pojemność: 200 ml
kod: 52595

EKSKLUZYWNA
LINIA
WYPEŁNIAJĄCO NAPINAJĄCA
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Sekret Młodości

SEKRET MŁODOŚCI

intensywnie wypełniona i napięta skóra
poprawa gęstości i jędrności
redukcja zmarszczek poprzez ich wypełnienie
intensywne nawilżenie

U Koncentrat Sekret Młodości
- napinający z kompleksem
B wypełniająco
Linefill TM
Dla cery dojrzałej wymagającej ujędrnienia,
wygładzenia i poprawy napięcia skóry
Wysokoskoncentrowany preparat z aktywnie
pobudzającym syntezę lipidową kompleksem
Linefill TM , algami brunatnymi Ascophyllum
Nodosum i Fucus Vesiculosus, kwasem
hialuronowym , ekstraktem z orchidei,
skwalanem z oliwek. Zapewnia silne nawilżenie, wygładza zmarszczki poprzez ich
wypełnienie, optymalnie napina skórę czyniąc
ją gładką.

Serum pod oczy Sekret Młodości
wypełniająco - napinające z kompleksem
Linefill TM
Dla cery dojrzałej wymagającej ujędrnienia,
wygładzenia i poprawy napięcia skóry
Serum o unikalnej, bogatej kompozycji składników aktywnych: kompleks Linefill TM, algi
brunatne Ascophyllum Nodosum i Fucus
Vesiculosus, ekstrakt z orchidei, kwas hialuronowy, skwalen z oliwek, dostarczają skórze
wokół oczu koktajlu w najbardziej optymalnej
formie. Redukuje zmarszczki poprzez ich wypełnienie, przyspiesza odnowę komórkową,
nawilża, poprawia kontur i kondycję skóry
wokół oczu.

pojemność: 30 ml
kod: 52625

pojemność: 30 ml
kod: 52615

Krem Sekret Młodości
wypełniająco - napinający z kompleksem
Linefill TM
Dla cery dojrzałej wymagającej ujędrnienia,
wygładzenia i poprawy napięcia skóry
Nowatorska formuła kremu bogata w aktywne
składniki: kompleks Linefill TM aktywujący syntezę lipidową, algi brunatne Ascophyllum
Nodosum, Fucus Vesiculosus, które wzmacniają włókna kolagenowe, rewitalizujący ekstrakt z orchidei, nawilżający kwas hialuronowy,
opóźniający proces starzenia, antyoksydant
skwalen z oliwek. Krem przywraca gęstość skóry,
długotr wale nawilża, redukuje zmarszczki
poprzez ich wypełnienie.

Serum Sekret Młodości
wypełniająco - napinające z kompleksem
Linefill TM
Dla cery dojrzałej wymagającej ujędrnienia,
wygładzenia i poprawy napięcia skóry
Intensywnie wypełniająco-napinające serum
z selektywnie dobranymi aktywnymi składnikami. Innowacyjny kompleks Linefill TM , który
przywraca gęstość, jędrność z algami brunatnymi Ascophyllum Nodosum i Focus
Vesiculosus. Efektem działania jest doskonałe
nawilżenie skóry, poprawa jędrności i redukcja
zmarszczek poprzez ich wypełnienie. Skóra jest
optymalnie napięta i pełna blasku.
pojemność: 100 ml
kod: 52605

pojemność: 100 ml
kod: 52635

Krem Home terApis
wypełniająco - napinający z kompleksem
Linefill TM
Dla cery dojrzałej wymagającej ujędrnienia,
wygładzenia i poprawy napięcia skóry
Wielozadaniowa formuła kremu dostarcza
skór ze aktywnych składników. Zawiera:
kompleks LinefillTM pobudzający syntezę lipidową, algi brunatne Asocphyllum Nodosum
i Fucus Vesiculosus, które aktywują syntezę
kolagenu i elastyny, rewitalizujący ekstrakt
z orchidei, nawilżajacy kwas hialuronowy,
oraz opóźniający proces starzenia skwalen
z oliwek. Działające synergistycznie składniki
przyspieszają odnowę komórkową, pobudzają
regenerację, redukują zmarszczki, nawilżają.
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pojemność: 50 ml
kod: 52645

INTENSYWNIE
NAPIĘTA
I WYPEŁNIONA
SKÓRA
BEZ
ZMARSZCZEK

SEKRET MŁODOŚCI

wielozadaniowy zabieg wypełniająco- napinający
dla cery dojrzałej wymagającej ujędrnienia, wygładzenia zmarszczek i poprawy
napięcia skóry
perfekcyjne nawilżenie
zminimalizowanie zmarszczek poprzez ich wypełnienie
optymalnie napięta, gładka skóra z diamentowym blaskiem

PRZEBIEG ZABIEGU
O DZIAŁANIU KASKADOWYM

Mleczko z algami morskimi Hydro Balance / Oczyszczający płyn micelarny do demakijażu twarzy i oczu
Tonik z algami morskimi Hydro Balance
Peeling enzymatyczny z bioenzymami i algami morskimi / Enzymatyczny
peeling gruszkowy z lawą wulkaniczną 2 w 1 Hydro Evolution
Orientalny olejek wygładzający do masażu twarzy Kropla Relaksu / Naturalne masło shea
z marokańskim olejkiem arganowym i baobabu
Maska wypełniająco-napinająca z kompleksem Linefill TM Sekret Młodości
Koncentrat wypełniająco-napinający z kompleksem Linefill TM Sekret Młodości
Serum wypełniająco-napinające z kompleksem Linefill TM Sekret Młodości
8. Serum pod oczy wypełniająco-napinające z kompleksem Linefill TM Sekret Młodości
9. Maska algowa wypełniająco-napinająca z Czerwonokrzewem Afrykańskim Rooibos
i kompleksem Linefill TM Sekret Młodości
10. Maska gipsowa dająca uczucie ciężaru, zwiększa skuteczność kaskadowego wnikania
składników aktywnych zawartych w 5 nakładanych warstwach:
koncentrat serum
maska algowa maska gipsowa
mgiełka krem
UWAGA: nakładać wyłącznie na maskę algową
11. Mgiełka z ekologiczną wodą z owoców pomarańczy i komórkami macierzystymi/
Mgiełka z ekologiczną wodą z gałązek oliwnych i ekstraktem z oliwek/
Mgiełka z wodą różaną i ekstraktem z dzikiej róży
12. Krem wypełniająco-napinający z kompleksem Linefill TM Sekret Młodości
Zaaplikować koncentrat na twarz, szyję i dekolt.
Pozostawić do wchłonięcia. Można wprowadzić
za pomocą ultradźwięków lub przy pomocy
mezoterapii bezigłowej.

Wykonać demakijaż za pomocą mleczka z algami
lub płynu micelarnego.
Stonizować skórę twarzy, szyi i dekoltu zwilżonymi tonikiem płatkami kosmetycznymi i osuszyć
skórę.

Po wchłonięciu koncentratu nałożyć równomiernie serum na twarz, szyję i dekolt. Pod
oczy zaaplikować serum pod oczy. Pozostawić
do wchłonięcia.

Nałożyć równomierną warstwę peelingu enzymatycznego z bioenzymami i algami morskimi lub
enzymatyczny peeling gruszkowy z lawą wulkaniczną 2 w 1 delikatnie masować przez kilka minut.
Następnie zmyć letnią wodą , tonizować i osuszyć
skórę. Wyboru peelingu należy dokonać zależnie
od rodzaju i potrzeb cery.
Wykonać 15 minutowy masaż twarzy, szyi
i dekoltu naturalnym masłem shea lub olejkiem
Kropla Relaksu, po czym zmyć letnią wodą
i osuszyć skórę.
Zaaplikować maskę rozprowadzając równomiernie
grubą warstwę. Pozostawić na 10-15 minut,
następnie zmyć letnią wodą lub tonikiem
i osuszyć skórę.

Sekret Młodości

Sekret Młodości

Po wchłonięciu serum nałożyć maskę
algową na twarz, szyję. Pozostawić na 15-20
minut.

IX

X

Na zastygniętą maskę algową omijając oczy i usta
nałożyć szpatułką maskę gipsową o konsystencji
gęstej papki. Pozostawić na 10-20 min. Po zastygnięciu usunąć maskę wraz z maską algową przez
ściągnięcie w całości, ewentualne pozostałości
zmyć tonikiem.
Na zakończenie zabiegu rozpylić wybraną mgiełkę
(zależnie od cery), po wchłonięciu nałożyć na
skórę twarzy, szyi i dekolt krem wypełniająco-napinający z kompleksem Linefill.TM
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SIŁA NATURY 5 ZBÓŻ

Siła Natury 5 Zbóż

MASKA KREMOWA/ MASKA ALGOWA/ SERUM/ KREM/ KONCENTRAT/ KREM DO PIELĘGNACJI DOMOWEJ

Maska algowa Siła Natury 5 Zbóż
stymulująco - wygładzająca
z kompleksem Hydromanill

Maska Siła Natury 5 Zbóż
stymulująco - wygładzająca
z kompleksem Hydromanill

Dla każdego rodzaju cery
wymagającej regeneracji, odżywienia
i wygładzenia

Dla każdego rodzaju cery
wymagającej regeneracji, odżywienia
i wygładzenia

Doskonale wygładzająca maska algowa
zawierająca synergistycznie działający
ekstrakt złożony z jęczmienia , pszenicy ,
owsa, żyta, kukurydzy, lucerny. Intensywnie
nawilżający kompleks Hydromanil TM wyekstrahowany z nasion peruwiańskiej rośliny
Tara, a także skwalen z oliwek, który jest
świetnym antyoksydantem o właściwościach
regenerująco nawilżających. Efektem działania
jest błyskawiczne nawilżenie, uelastycznienie,
zminimalizowanie niedoskonałości skóry oraz
wygładzenie.

Żelo-kremowa maska wygładzająca o wyjątkowym składzie selektywnie dobranych
składników aktywnych. Zawiera ujędrniająco-regenerujący ekstrakt złożony z jęczmienia,
pszenicy, owsa, żyta, kukurydzy, lucerny
dostarczający wielu naturalnych witamin A, B,
C, D, E. Intensywnie nawilżający kompleks
Hydromanill TM wyekstrahowany z nasion
peruwiańskiej rośliny Tara, regenerujący
antyoksydant skwalen z oliwek, witaminowy
ekstrakt z marchwi i wygładzający z jabłek.
Skóra odzyskuje wygląd zdrowszej i bardziej
promiennej.

pojemność: 250 g
kod: 52485

NOWOŚĆ
MOC NATURALNYCH
EKSTRAKTÓW
ZBOŻOWYCH

pojemność: 200 ml
kod: 52495

U Serum Siła Natury 5 Zbóż
stymulująco - wygładzające
z kompleksem Hydromanill
Dla każdego rodzaju cery
wymagającej regeneracji, odżywienia
i wygładzenia
Skoncentrowane serum z aktywnie działającymi
składnikami ujędrniająco - regenerującymi. Zawiera wit. A, B, C, D, E ekstr. złożony z jęczmienia,
pszenicy, owsa, żyta, kukurydzy, lucerny, kompleks Hydromanill TM wyekstrahowany z peruwiańskiej rośliny Tara. Serum stymuluje procesy
odnowy. Skóra jest odżywiona, ujędrniona, mocno
nawilżona, skutecznie wygładzona, pełna blasku
i piękna.
pojemność: 100 ml
kod: 52505

SKÓRA
WYGŁADZONA,
UJĘDRNIONA,
ODŻYWIONA,
PEŁNA
SŁONECZNEGO
BLASKU.
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SIŁA NATURY 5 ZBÓŻ

B Koncentrat Siła Natury 5 Zbóż
stymulująco-wygładzający
z kompleksem Hydromanill

Dla każdego rodzaju cery
wymagającej regeneracji, odżywienia
i wygładzenia

Dla każdego rodzaju cery
wymagającej regeneracji, odżywienia
i wygładzenia

Stymulujący krem doskonale wygładzający,
dostarczający skórze po zabiegu aktywnych
składników odżywczych, nawilżających,
regenerujących. Odżywczy ekstrakt złożony
z jęczmienia, pszenicy, owsa, żyta, kukurydzy, lucerny. Doskonale nawilżający kompleks Hydromanill TM wyekstrahowany z nasion
peruwiańskiej rośliny Tara, antyoksydant
skwalen z oliwek, witaminowy ekstrakt
z marchwi i jabłek. Krem poprawia kondycje
skóry podnosząc jej nawilżenie, wzrost elastyczności z wyraźną poprawą kolorytu skóry.

Skoncentrowany preparat wygładzający na bazie
czynnych składników stymulujących złożonych
z ekstraktu z następujących zbóż: jęczmienia,
pszenicy, owsa, żyta, kukurydzy oraz lucerny.
Doskonale utrzymujący wysoki stopień nawilżenia
i elastyczności skóry kompleks HydromanillTM.
będący ekstraktem z wyjątkowej peruwiańskiej
rośliny Tara. W składzie koncentratu znajduje
się także antyoksydant skwalen z oliwek,
witaminowy ekstrakt z marchwi i wygładzający
ekstrakt z jabłek.

pojemność: 100 ml
kod: 52525

Siła Natury 5 Zbóż

Krem Siła Natury 5 Zbóż
stymulująco-wygładzający
z kompleksem Hydromanill

doskonale wygładza
dostarcza skórze składników stymulujących o długotrwałym stopniu nawilżenia
regeneruje, odżywia, uelastycznia
nadaje skórze letniego blasku

pojemność: 30 ml
kod: 52515

stymulująco - wygładzające
z kompleksem Hydromanill

SIŁA NATURY
5 ZBÓŻ
Stymulacja
i wygładzenie

Dla każdego rodzaju cery
wymagającej regeneracji, odżywienia
i wygładzenia
Krem efektywnie odżywia i długotrwale nawilża
regenerując skórę. Zawiera odżywczy ekstrakt
złożony z jęczmienia, pszenicy, owsa, żyta, kukurydzy, lucerny. Głęboko i długotrwale nawilżający kompleks Hydromanill TM ,wyekstrahowany
z peruwiańskiej rośliny Tara, doskonały antyoksydant skwalen z oliwek. Unikalny skład kremu
wzmocniony został witaminowym ekstraktem
z marchwi i wygładzającym ekstraktem z jabłek,
który wpływa na poprawę jędrności, uelastycznia
i wygładza, sprawia, że skóra odzyskuje równowagę i blask.

pojemność: 50 ml
kod: 52535

9

Siła Natury 5 Zbóż

SIŁA NATURY 5 ZBÓŻ

Siła Natury 5 Zbóż
regenerujący zabieg z ekstraktami zbóż
dla każdego rodzaju cery wymagającej regeneracji, odżywienia i wygładzenia

dostarcza skórze witamin
działa wielofunkcyjnie: stymuluje proces regeneracji, odżywia, błyskawicznie nawilża
wzmacniając barierę naskórkową
przywraca naturalne piękno
Mleczko z tybetańskimi owocami goji Goji terApis / Dwufazowy płyn do demakijażu oczu
i ust / Płyn micelarny do demakijażu twarzy i oczu.
Żelowy tonik z tybetańskimi owocami goji Goji terApis
Orientalny olejek do masażu twarzy Kropla Relaksu
Maska kremowa stymulująco-wygładzająca z kompleksem Hydromanill TM Siła Natury 5 Zbóż
Koncentrat stymulująco-wygładzający z kompleksem Hydromanill TM Siła Natury 5 Zbóż
Serum stymulująco-wygładzające z kompleksem Hydromanill TM Siła Natury 5 Zbóż
Maska algowa stymulująco-wygładzająca z zielonym jęczmieniem i kompleksem HydromanillTM
Siła Natury 5 Zbóż
Mgiełka z ekologiczną wodą z gałazek oliwnych i ekstraktem z oliwek
9. Krem stymulująco-wygładzający z kompleksem Hydromanill TM Siła Natury 5 Zbóż

Wykonać demakijaż twarzy, szyi i dekoltu przy użyciu mleczka
z tybetańskimi owocami goji. Demakijaż oczu wykonać dwufazowym płynem do demakjażu oczu i ust lub przy użyciu
oczyszczającego płynu micelarnego.
Zwilżonymi płatkami kosmetycznymi stonizować skórę żelowym tonikiem z tybetańskimi owocami goji.

Wykonać 15 minutowy masaż twarzy, szyi i dekoltu za pomocą
orientalnego olejku. Następnie zmyć letnią wodą i osuszyć
skórę.

Zaaplikować grubą warstwę lekkiej żelo-kremowej maski,
pozostawić na 10-15 min, następnie zmyć letnią wodą i osuszyć
skórę.

Nałożyć cienką warstwę koncentratu, zaaplikować serum, a po
wchłonięciu nałożyć maskę algową i pozostawić na 15-20 min.
Po zastygnięciu usunąć maskę, a ewentualne pozostałości zmyć
tonikiem.
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Na zakończenie zabiegu rozpylić mgiełkę z ekologiczną wodą
z gałązek oliwnych, po wchłonięciu nałożyć na skórę twarzy,
szyi i dekoltu krem stymulująco-wygładzający z kompleksem
HydromanillTM .
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12

13

Hydro Evolution
14

Dla każdego rodzaju cery
(z wyjątkiem trądzikowej i naczynkowej)

15

Hydro Evolution

Następnie nałożyć na skórę twarzy, szyi i dekoltu
serum z gruszką i rabarbarem.

16

17

18

19

20

serum

21

22

Exclusive terApis

23

24

25

26

Rozświetlające serum pod oczy - wypełniające zmarszczki, z kompleksem

27

28

29

30

Architekt Skóry

31

32

Architekt Skóry

Architekt Skóry

Architekt Skóry

33

Acai Anty- Aging

Maska kremowa Acai Anty-Aging
aktywnie liftingująca
z brazylijskimi jagodami acai
Dla cery dojrzałej z utratą elastyczności
i jędrności
Oparta na ekologicznym ekstrakcie
z brazylijskich jagód acai wykazuje silne
właściwości ochronne komórek przed
uszkodzeniami oksydacyjnymi dzięki
czemu efektywnie spowalnia proces
starzenia się skóry. W połączeniu z kofeiną, ceramidami, ekstraktem z awokado
poprawia mikrokrążenie i odświeża
koloryt skóry.

pojemność: 200 ml
kod: 51715

34

35

36

37

38

Dotyk Luksusu

39

U

40
B

Vitamin Balance

41

Vitamin Balance

42

Maska oparta o czarne błoto z Morza
Martwego, ekstrakt z zielonej herbaty, bambusa i alg. Wykazuje właściwości głęboko oczyszczające i wygładzające. Działa
antybakteryjnie i ściąga rozszerzone pory

kod: 50995

43

44

45

46

DLA
CERY
WRAŻLWEJ
Z
ROZSZERZONYMI
NACZYNKAMI

47

48

KWAS AHA / KWAS GLIKOLOWY / KWAS MIGDAŁOWY / KWAS ASKORBINOWY / ŻEL / MASKA

Kwas Ascorbic terApis
askorbinowy 30% i 40%
Dla każdego rodzaju cery.
NOWOŚĆ

Preparat eksfoliujący 30% o pH 2,5 na bazie
kwasu askorbinowego i 40% o pH 1,5 na
bazie kwasu askorbinowego (witamina C)
i winowego. Złuszcza martwe komórki
naskórka, pobudza procesy regeneracji
i odnowy. Kwas askorbinowy jest przeciwutleniaczem, chroni komórki skóry przed
wolnymi rodnikami, opóźniając proces
starzenia się. Delikatnie rozjaśnia przebarwienia, wyrównuje koloryt skóry, nawilża optymalnie zwiększa napięcie skóry.
pojemność: 60 ml
kod: 52665 - 30%
kod: 52675 - 40%

Żel neutralizujący zabiegi kwasami

Przeznaczony do neutralizacji (przerwania)
działania eksfoliatora. Ma właściwości
łagodzące, przeciwobrzękowe i chłodzące.
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PREPARATY DO I PO EKSFOLIACJI

Eksfoliacja

Ascorbic terApis
eksfoliujący zabieg kwasem askorbinowym

dla cery dojrzałej z przebarwieniami posłonecznymi, wymagającej regeneracji i odnowy

PRZECIWWSKAZANIA

skóra podrażniona, procesy zapalne, atopowe zapalenie skóry, aktywna opryszczka,
skłonność do powstawania bliznowców, stan po zabiegu chirurgicznym w obrębie twarzy
(do 2 miesięcy), doustna, długotrwała terapia sterydami, ciąża, karmienie piersią,
łuszczyca, oparzenia posłoneczne, liczne znamiona.
wygładza, nawilża
zwęża pory i napięcie skóry
delikatnie rozjaśnia przebarwienia
wyrównuje koloryt skóry

Mleczko z tybetańskimi owocami goji Goji terApis / Nawilżajace mleczko z algami morskimi
Hydro Balance.
Żelowy tonik z tybetańskimi owocami goji Goji terApis
Kwas askorbinowy 30% pH - 2,5 Ascorbic terApis
Kwas askorbinowy 40% pH - 1,5 Ascorbic terApis
Żel neutralizujacy
Maska łagodząca po zabiegu kwasami
Wyciszająca maska algowa jaśmin+orchidea z płatkami kwiatów Tropical Relax
Krem ochronny SPF30

Za pomocą mleczka wykonać demakijaż twarzy, szyi i dekoltu.

Zwilżonymi tonikiem płatkami kosmetycznymi stonizować
skórę twarzy, szyi i dekoltu.

Zabezpieczyć newralgiczne punkty, omijając oczy i usta.

DLA CERY
DOJRZAŁEJ
Z PRZEBARWIENIAMI
POSŁONECZNYMI
WYMAGAJĄCA
REGENERACJI
I
ODNOWY
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Nałożyć równomierną warstwę kwasu 30% na skórę twarzy,
szyi i dekoltu. Czas ekspozycji na działanie eksfoliatorów
około 1-4 min., jednak dobieramy go indywidualnie do
potrzeb i stanu skóry pacjenta, podany czas jest tylko czasem
orientacyjnym*.
Przy wykonywaniu zabiegu po raz pierwszy można poprzestać na stężeniu 30% i po zneutralizowaniu przejść do etapu IX
protokołu zabiegu. Przy kolejnej wizycie można przedłużyć
czas ekspozycji na działanie 30% lub zaaplikować 40%
stężenia i postępować zgodnie z poniższymi punktami protokołu zabiegu.

Zabezpieczyć newralgiczne punkty, omijać oczy i usta.

Nałożyć równomiernie warstwę kwasu 40% na skórę twarzy,
szyi i dekoltu (omijając miejsca gdzie wystąpiło zaczerwienienie po 30% stężeniu).
Czas ekspozycji na działanie eksfoliatorów około 1-3 min.,
jednak dobieramy go indywidualnie do potrzeb i stanu skóry
pacjenta, podany czas jest tylko czasem orientacyjnym.

VIII

W celu przerwania działania zaaplikować neutralizator,
następnie zmyć chłodną wodą i osuszyć.

Zalecana seria: 8-10 zabiegów co 7/14/28 dni,
w zależności od dolegliwości i pożądanego
efektu.

IX

Nałożyć maskę łagodzącą po zabiegu kwasami i pozostawić
na 10-15 min., po czym zmyć letnią wodą lub tonikiem.

X

Nałożyć maskę algową na skórę twarzy, szyi i dekoltu na 20
min., następnie zdjąć maskę przez ściągnięcie w całości,
ewentualne pozostałości zmyć tonikiem.

XI

Na zakończenie zabiegu zaaplikować krem i pozostawić do
wchłonięcia.

Eksfoliacja - Ascorbic terApis

W celu przerwania działania kwasu zaaplikować neutralizator
na 1-2 min., następnie zmyć chłodną wodą i osuszyć.

NOWOŚĆ
EKSFOLIACJA
kwas askorbinowy

30% / 40%
51

Oczyszczające mleczko
Oczyszczający tonik
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Glyco terApis

Oczyszczające mleczko
Oczyszczający tonik

Zabezpieczyć newralgiczne punkty, obszary tłustym kremem.

Zabezpieczyć newralgiczne punkty, obszary tłustym kremem.
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Men terApis

/ KREM DO TWARZY, CIAŁA I DŁONI

NOWOŚĆ

Krem Men terApis
nawilżająco- odżywczy dla mężczyzn
do twarzy, ciała i dłoni
Dla cery wymagającej nawilżenia
i odżywienia
Wielofunkcyjny krem zawiera starannie dobrane składniki. Intensywnie nawilżający
kwas hialuronowy, kompleks z peruwiańskiego drzewa Tara błyskawicznie i długotrwale nawilżający. Delikatnie natłuszczający
olej arganowy, słonecznikowy, masło shea.
Krem doskonale nawilża, odżywia i łagodzi
podrażnienia.
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pojemność: 100 ml
kod: 52785

Do maski kremowej dodać kilka kropli olejku, nałożyć na twarz
i szyję, wykonać 15 minutowy masaż. Następnie zmyć letnią
wodą
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Szybki Lifting
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Sorbet bogaty w antycellulitowe składniki aktywne: ekstrak

NOWOŚĆ

Serum Home terApis
modelująco- ujędrniające
do ciała z kompleksem Lipout TM
Dla skóry objętej cellulitem
Doskonale wchłaniające się serum zawiera
kompleks Lipout TM , który jest aktywnym
składnikiem z Tisochrysis Lutea (jednokomórkowa mikroalga), o właściwościach aktywujących proces spalania tłuszczu w podskórnej tkance tłuszczowej.
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pojemność: 200 ml
kod: 52685

ZABIEG NA CIAŁO
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ZABIEG NA CIAŁO
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WYGŁADZANIE I REGENERACJA DŁONI

Grapefruit terApis

MASKA / BALSAM / SÓL / PEELING / MASKA ŻELOWA, KWAS MLEKOWY+CYTRYNOWY

Maska Grapefruit terApis
grejpfrutowa z mocznikiem
Sucha, szorstka skóra dłoni, wymagająca
nawilżenia i wygładzenia

Dla każdego rodzaju skóry dłoni

Wyjątkowa formuła maski z mocznikiem,
ekstraktem z grejpfruta i nasion lnu.
Wyraźnie wygładza, zmiękcza i nawilża
naskórek. Zapewnia długotrwałe odżywienie,
regenerację i aksamitną gładkość.

Preparat zawiera minerały z Morza
Martwego, ekstrakt z grejpfruta, kolagen, elastynę, olej arganowy i masło
shea. Delikatnie rozjaśnia przebarwienia
naskórkowe, doskonale wygładza, uelastycznia i pielęgnuje.

pojemność: 200 ml
kod: 51735

pojemność: 500 ml
kod: 50955

Sól Grapefruit terApis
grejpfrutowa z mocznikiem

Peeling solny Grapefruit terApis
grejpfrutowy
z minerałami z Morza Martwego

Dla szorstkiej skóry dłoni

Dla każdego rodzaju skóry dłoni

Aromatyczna sól z minerałami z Morza
Martwego, ekstraktem z grejpfruta
i intensywnie nawilżającym mocznikiem.
Doskonale zmiękcza i złuszcza
zrogowaciały naskórek, odżywia oraz
przygotowuje do dalszej części zabiegu
manicure.

Naturalny peeling solny z minerałami
z Morza Martwego, ekstraktem z
grejpfruta , olejem arganowym
i masłem shea. Skutecznie oczyszcza
i usuwa zrogowaciałą war stwę
n a s kó r k a , p o z o s t a w i a j ą c s kó rę
zmiękczoną i delikatnie natłuszczoną.

pojemność: 300 g
kod: 51935

pojemność: 300 g
kod: 51645

ODŻYWIENIE
REGENERACJA
AKSAMITNA
GŁADKOŚĆ
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Balsam Grapefruit terApis
grejpfrutowy, wygładzający
z minerałami z Morza Martwego

NOWOŚĆ

Kwas M-C terApis
mlekowy + cytrynowy do rąk

NOWOŚĆ

Maska żelowa Grapefruit terApis
z kwasem mlekowym i mocznikiem

Dla każdego rodzaju skóry dłoni, wymagającej szczególnego wygładzenia

Sucha, szorstka skóra dłoni, wymagająca
nawilżenia i wygładzenia

Preparat eksfoliujący 40% o pH 2,5 na bazie
kwasu mlekowego i cytrynowego. Połączenie
kwasów daje podwójny efekt. Kwas mlekowy
zmiękcza, nawilża, uelastycznia i znakomicie
usuwa zalegające warstwy zrogowaciałego
naskórka, natomiast kwas cytrynowy delikatnie rozjaśnia przebar wienia wyrównując
koloryt skóry. Po zabiegu dłonie są nawilżone, wygładzone i zadbane, przygotowane do
dalszej pielęgnacji.

Intensywnie wygładzająca maska żelowa do
rąk. Zawiera kwas mlekowy, który zmiękcza,
nawilża naskórek. Jednocześnie wyrównując
niedoskonałości skóry, a mocznik wspomaga
jego działanie poprzez intensywne nawilżenie.
To połączenie daje efekt uelastycznionej, wygładzonej i mocno nawilżonej skóry.

Grapefruit terApis

wygładzone i nawilżone dłonie

- Eksfoliacja

pojemność: 200 ml
kod: 52705

pojemność: 60 ml
kod: 52695
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WYGŁADZANIE I REGENERACJA DŁONI

Grapefruit terApis- Eksfoliacja

ZABIEG EKSFOLIUJĄCY NA DŁONIE

Grapefruit terApis
zabieg eksfoliujący do rąk z kwasem
mlekowym i cytrynowym
do suchej, szorstkiej skóry dłoni skłonnej do przebarwień wymagającej szczególnego
wygładzenia

PRZECIWWSKAZANIA

podrażnienia skórne, atopowe zapalenie skóry, procesy zapalne, alergie skórne,
skłonność do powstawania bliznowców, stan po zabiegu chirurgicznym w obrębie dłoni
(do 2 miesięcy), doustna, długotrwała terapia sterydami, ciąża, karmienie piersią,
łuszczyca, oparzenia posłoneczne, liczne znamiona.
skóra dłoni idealnie nawilżona,
wygładzona,
zminimalizowane przebarwienia
Kwas mlekowy + cytrynowy do rąk 40% pH - 2,5 M-C terApis.
Żel neutralizujący.
Maska żelowa do rąk z kwasem mlekowym i mocznikiem Grapefruit terApis.
Grapefruitowy balsam wygładzający do rąk z minerałami z Morza Martwego
Grapefruit terApis.
lub Oliwkowy balsam regenerujący z mleczkiem pszczelim Royal Jelly terApis,
albo Liftingujący krem do rąk z kwasem hialuronowym Szybki Lifting.

Przed zabiegiem opłukać dłonie letnią wodą i dokładnie
osuszyć.

Miękkim pędzelkiem nanieść kwas na skórę dłoni, pozostawić
na 4-5 minut.

W celu przerwania działania kwasu zaaplikować neutralizator
na 1-2 min., delikatnie wmasować , zmyć chłodną wodą
i osuszyć.

Nałożyć maskę żelową do rąk z kwasem mlekowym
i mocznikiem na 10-15min., następnie zmyć letnią wodą
i osuszyć. Można założyć folię i rękawice frotte.

Wmasować wybrany balsam na skórę dłoni zależnie
od potrzeb także na przedramiona i pozostawić
do wchłonięcia.
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ZABIEG NA DŁONIE
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/ SORBET / ŻELOWA MASKA / KWAS GLIKOLOWY

Intensywnie nawilżająca maska zawiera
wysoką koncentrację mocznika, ekstraktu
z limonki, trawy cytrynowej i bambusa.
Doskonale zmiękcza oraz zwiększa przepuszczalność warstwy rogowej naskórka ułatwiając wnikanie składników aktywnych w jego głębsze warstwy.

intensywnie
nawilżający
ekstrakt
z
limonki,
trawy
cytrynowej
i
bambusa

68

ZABIEG NA STOPY

Żelowa maska do stóp Fresh Lime terApis
limonkowa z kwasem glikolowym i mocznikiem

Dla suchej, szorstkiej, zrogowaciałej skóry
stóp

Dla suchej, szorstkiej, zrogowaciałej skóry stóp

Lekki, łagodzący sorbet z intensywnie nawilżającym kwasem mlekowym i mocznik i e m o r a z ł a g o d z ą c y m i e k s t r a kt a m i
z mimozy, lnu i limonki. Doskonale zmiękcza,
nawilża, łagodzi ułatwiając wnikanie składników w głębsze warstwy naskórka, dając efekt
wygładzonych i odprężonych stóp.

Maska z eksfoliującym kwasem glikolowym,
nawilżającym i zmiękczającym zrogowaciały
naskórek mocznikiem , oraz ekstrakt z lnu,
limonki i mimozy. Preparat skutecznie zwiększa
nawilżenie, łagodzi i idealnie wygładza skórę
stóp.

pojemność: 500 ml
kod: 52735

pojemność: 500 ml
kod: 52725

Kwas glikolowy do stóp Glyco terApis
40%
Dla każdego rodzaju skóry stóp

Fresh Lime terApis
nawilżone, miękkie
stopy

Preparat eksfoliujący 40% o pH 2,0 na bazie
kwasu glikolowego posiada silne właściwości
złuszczające zrogowaciały naskórek stóp. Głęboko wnika w skórę dzięki czemu zmniejsza grubość
przerośniętej warstwy rogowej naskórka. Po
zabiegu stopy są idealnie oczyszczone, nawilżone,
gładkie i przygotowane do dalszych zabiegów.

- Eksfoliacja

Sorbet do stóp Fresh Lime terApis
łagodzący, limonkowy z kwasem mlekowym
i mocznikiem

pojemność: 60 ml
kod: 52715
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Fresh Lime terApis - Eksfoliacja

ZABIEG EKSFOLIUJĄCY DO STÓP

Fresh Lime terApis
zabieg eksfoliujący do stóp z kwasem
glikolowym
dla suchej, szorstkiej, zrogowaciałej skóry stóp.

PRZECIWWSKAZANIA

podrażnienia skórne, atopowe zapalenie skóry, procesy zapalne, alergie skórne,
skłonność do powstawania bliznowców, stan po zabiegu chirurgicznym w obrębie stóp
(do 2 miesięcy), doustna długotrwała terapia sterydami, ciąża, karmienie piersią,
łuszczyca, oparzenia posłoneczne, liczne znamiona

złuszcza i oczyszcza zrogowaciały naskórek
wygładza, nawilża, odpręża stopy

Kwas glikolowy do stóp 40% pH - 2 Glyco terApis.
Żel neutralizujący.
Żelowa maska limonkowa do stóp z kwasem glikolowym i mocznikiem Fresh Lime terApis.
4. Łagodzący sorbet limonkowy do stóp z kwasem mlekowym i mocznikiem
Fresh Lime terApis.

Przed zabiegiem opłukać stopy letnią wodą i dokładnie
osuszyć.

Miękkim pędzelkiem nałożyć kwas na skórę stóp i pozostawić
na 4-5 minut. Czas ekspozycji na eksfoliator dobieramy do
skóry pacjenta, podany czas jest orientacyjny.

Nałożyć żel neutralizujący na 1-2 min., delikatnie wmasować,
zmyć chłodną wodą i osuszyć.

Nałożyć maskę żelową na stopy i pozostawić na 15 min.,
po czym zmyć letnią wodą i osuszyć.

Nałożyć łagodzący sorbet limonkowy i wmasować w stopy.
Pozostawić do wchłonięcia.
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ZABIEG NA STOPY
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Home terApis - Apiderm

HOME TERAPIS - APIDERM - PROGRAM PIELĘGNACYJNY DLA SKÓRY
BALSAM DO CIAŁA/ KREM DO RĄK I PAZNOKCI/ BALSAM DO STÓP/ KREM
PO CHEMIO- I RADIOTERAPII NA
DZIEŃ I NA NOC DO PIELĘGNACJI DOMOWEJ

Balsam do ciała Apiderm
odbudowująco-odżywczy po chemioi radioterapii
Home terApis
Dla skóry bardzo suchej i szczególnie wrażliwej
po zabiegach chemio- i radioterapii
Lekki balsam wielozadaniowy, doskonale i szybko
wchłaniający się. Zawiera olej: słonecznikowy, lniany,
arganowy, kokosowy, masło shea i skwalen
z oliwek dzięki czemu dostarcza skórze niezbędnych składników odżywczych i natłuszczających.
Wyciąg z owsa, aloesu i wit. A,E wspomagają
proces regeneracji naskórka. Kompleks z peruwiańskiej rośliny Tara, kwas hialuronowy,
D-panthenol i alantoina intensywnie nawilżają
i łagodzą podrażnienia. Balsam wpływa na odbudowę płaszcza hydrolipidowego, działa kojąco,
wygładza, łagodzi podrażnienia i odczucie
swędzenia skóry.
Nie zawiera substancji zapachowych
i barwników.
pojemność: 200 ml
kod: 52765

Krem do rąk i paznokci Apiderm
odbudowująco-odżywczy po chemioi radioterapii
Home terApis
Dla skóry bardzo suchej i szczególnie wrażliwej
po zabiegach chemio- i radioterapii
Odżywczy krem silnie nawilżający i natłuszczający,
szybko się wchłania nie pozostawiając tłustego
filmu. Zawiera: olej słonecznikowy, lniany,
arganowy, kokosowy, masło shea oraz naturalny składnik sebum, regenerujący skwalen
z oliwek. Dodatkowo wzbogacony wyciągiem
z owsa, aloesu, wit. A,E, D-panthenol, kwas
hialuronowy wykazuje znakomite działanie
odżywcze, nawilżające i łagodzące podrażnienia.
Krem chroni przed działaniem niekorzystnych
czynników zewnętrznych, zmniejsza skłonność do
podrażnień, zmiękcza naskórek.
Nie zawiera substancji zapachowych
i barwników.
pojemność: 100 ml
kod: 52745

w trosce o zdrowie
Twojej skóry
Balsam do stóp Apiderm
odbudowująco- odżywczy po chemioi radioterapii
Home terApis
Dla skóry bardzo suchej i szczególnie wrażliwej
po zabiegach chemio-i radioterapii
Intensywnie nawilżający i szybko wchłaniający
się balsam na bazie natłuszczających olejów:
słonecznikowego, lnianego, arganowego,
kokosowego, masła shea i skwalenu z oliwek.
Bogaty w kwas hialuronowy, wyciąg z owsa,
aloesu, wit. A,E, D-panthenolu i alantoiny
głęboko nawilża, odżywia i łagodzi podrażnienia. Preparat zmiękcza, przyspiesza odbudowę
i regenerację naskórka.
Nie zawiera substancji zapachowych
i barwników.

pojemność: 100 ml
kod: 52755
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Nowa Ty
z

HOME TERAPIS - APIDERM - PROGRAM PIELĘGNACYJNY
DLA SKÓRY PO CHEMIO- I RADIOTERAPII

intensywnie regeneruje
łagodzi podrażnienia i odczucie swędzenia skóry
działa kojąco
przyspiesza odbudowę regeneracji naskórka

Dla skóry bardzo suchej i szczególnie wrażliwej
po zabiegach chemio- i radioterapii
Doskonale wchłaniający się krem o działaniu
odbudowująco- odżywczym. Jest wyjątkowym
połączeniem oleju: słonecznikowego, lnianego,
arganowego, kokosowego, masła shea
z odbudowującym ochronny film hydrolipidowy
skwalenem z oliwek. Wzbogacony intensywnie
nawilżającym kompleksem z nasion peruwiańskiej rośliny Tara, regenerującym wyciągiem
z owsa, lnu, aloesu, wit. A, E, oraz łagodzącym
D-panthenolem, allantoiną. Rezultatem działania jest silnie odżywiona i natłuszczona skóra.
Krem ma lekką konsystencję, wspomaga proces
regeneracji skóry, łagodzi podrażnienia, redukuje
uczucie suchości, działa kojąco.
N i e z a w i e r a s u b s t a n c j i z a pa c h o w yc h
i barwników.

Doskonale wchłaniający się krem o działaniu
odbudowująco- odżywczym. Zawiera unikalne połączenie oleju: słonecznikowego, lnianego, arganowego, kokosowego, masła shea z odbudowującym ochronny film hydrolipidowy skwalenem
z oliwek. Intensywnie nawilżający kompleks
z peruwiańskiej rośliny Tara i kwasem hialuronowym, regenerującym wyciągiem z owsa, lnu,
aloesu, wit.A,E, oraz łagodzącym D-panthenolem, allantoiną. Uzupełnia niedobory składników
odżywczych i nawilżających. Krem przywraca
równowagę hydrolipidową, regeneruje, łagodzi
i koi podrażnioną skórę redukując napięcie
spowodowane dużym przesuszeniem. Zawiera
ochronne filtry przeciwsłoneczne w nowoczesnej
formie kapsułkowanej i mineralny dwutlenek
tytanu.
Nie zawiera substancji zapachowych
i barwników.

Home terApis - Apiderm

Krem na noc Apiderm
odbudowująco-odżywczy po chemioi radioterapii
Home terApis

Krem na dzień Apiderm
odbudowująco-odżywczy po chemioi radioterapii SPF10
Home terApis
Dla skóry bardzo suchej i szczególnie wrażliwej
po zabiegach chemio- i radioterapii

pojemność: 50 ml
kod: 52575

pojemność: 50 ml
kod: 52775
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POZOSTAŁE PRODUKTY - PIELĘGNACJA TWARZY

Aromatyczna mgiełka na bazie wody różanej z róży damasceńskiej i ekstraktu
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POZOSTAŁE PRODUKTY - PIELĘGNACJA TWARZY

pojemność : 500ml

Peelingi

echinacea.
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Preparaty do twarzy

POZOSTAŁE PRODUKTY - PIELĘGNACJA TWARZY

Maski algowe / Gips Kosmetyczny

NOWOŚĆ

Maska gipsowa
Stosowana wyłącznie na maskę algową PEEL-OFF.
Maska zawiera sproszkowane minerały takie jak węglan wapnia, kaolin, dwutlenek
tytanu. Jest przeznaczona do nakładania na maskę algową w zabiegach
wielozadaniowych.
pojemność: 400 g
kod: 52655
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Maska bogata w ekstrakt z lnu, lipy i alg. Rozpulchnia, zmiękcza i odbudowuje
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POZOSTAŁE PRODUKTY - PIELĘGNACJA TWARZY
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POZOSTAŁE PRODUKTY - PIELĘGNACJA TWARZY

Wzbogacony ekstraktem z alg morskich, aloesu, proteinami jedwabiu, olejem
arganowym i masłem shea, intensywnie nawilża.
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POZOSTAŁE PRODUKTY - PIELĘGNACJA TWARZY

HOME terApis - produkty do demakijażu

pojemność: 200 ml
H

pojemność: 200 ml
H

pojemność: 200ml
H

Żelowy tonik Goji terApis
z tybetańskimi owocami goji
Dla każdego rodzaju cery dojrzałej
Bogaty w składniki aktywne tonik o działaniu przeciwstarzeniowym, zawiera ekstrakt
z goji, lotosu, mimozy i kwas hialuronowy. Reguluje poziom pH, oczyszcza, odświeża
i wygładza.
pojemność: 200 ml
kod: 51605H
Mleczko Goji terApis
z tybetańskimi owocami goji
Dla każdego rodzaju cery dojrzałej
Mleczko o lekkiej, nietłustej konsystencji łączące przeciwstarzeniowe działanie owoców goji,
kwasu hialuronowego, oleju arganowego oraz masła shea. Delikatnie i skutecznie oczyszcza
skórę z zanieczyszczeń i pozostałości makijażu.
pojemność: 200 ml
kod: 51615H
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pojemność: 200 ml
H

pojemność: 200 ml
kod: 50025H

HOME terApis- serum / preparaty skoncentrowane

pojemność: 30 ml
kod: 52095H

pojemność: 30 ml
kod: 51765H

HOME terApis- serum / preparaty pod oczy
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pojemność: 15 ml
kod: 52105H

pojemność: 15 ml
kod: 51805H

POZOSTAŁE PRODUKTY - PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP
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Zapinana na rzep
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kod: 51175
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Ascophyllum Nodosum, Fucus Vesiculosus - algi brunatne aktywują syntezę kolagenu i elastyny. Ujędrniają, odżywiają wyraźnie poprawiają
elastyczność skóry.
Czerwonokrzew Afrykański Rooibos - zawiera flawonoidy, a także mikro i makroelementy o wysokiej zawartości witaminy C, jest doskonałym
antyutleniaczem. Skutecznie chroni przed procesami starzenia się skóry.
Ekstrakt z jabłek - zawiera cenne dla skóry pektyny. Poprawia nawilżenie, chroni skórę przed utrata wody.
Ekstrakt z marchwi - zawiera flawonoidy będące naturalnymi antyoksydantami. Bogaty w wit. A,B,C,D,E,H,K dzięki czemu poprawia wygląd skóry,
która nabiera zdrowego kolorytu.
Ekstrakt zbożowy - złożony z jęczmienia, owsa, żyta, kiełków pszenicy, kukurydzy, lucerny - jest źródłem naturalnych antyoksydantów,
spowalniają egzogenne procesy starzenia się skóry. Doskonale odżywia i regeneruje.
Gips kosmetyczny - zawiera minerały w postaci węglanu wapnia, kaolinu i dwutleneku tytanu. Jest przeznaczony do zakładania na maskę algową
w zabiegach wielozadaniowych.
HydromanillTM - ekstrakt z peruwiańskiej rośliny Tara o błyskawicznie nawilżających właściwościach działających długotrwale.
Jęczmień zielony - kiełkowany jęczmień stanowi bogactwo witamin, składników mineralnych i antyoksydantów.
Kwas askorbinowy - (witamina C) jest doskonałym eksfoliatorem, a także stymuluje syntezę kolagenu i elastyny, rozjaśnia przebarwienia,
jest naturalnym antyoksydantem, neutralizuje wolne rodniki opóźniając proces starzenia się skóry.
LinefillTM - aktywuje syntezę lipidową i poprzez wypełnienie optymalizuje redukcję zmarszczek doskonale wygładzając skórę.
Lipout TM - kompleks z jednokomórkowej mikroalgi o właściwościach aktywujących proces spalania tłuszczu w podskórnej tkance tłuszczowej.
Olej kokosowy - jest wielofunkcyjnym składnikiem, który odżywia, nawilża wspomaga regenerację, wzmacnia elastyczność skóry, zapobiega
powstawaniu zmarszczek.
Olej lniany - powstaje poprzez tłoczenie na zimno z nasion lnu. Doskonale natłuszcza, nawilża, działa przeciwzapalnie i kojąco.
Olej sezamowy - tłoczony na zimno z nasion sezamu. Ma właściwości oczyszczające z toksyn, nadaje skórze blask i aksamitną gładkość.
Sesamum indicum - ekstrakt z ziaren sezamu, zawiera aminokwasy, wit. E. Odbudowuje strukturę lipidową skóry, mocno nawilża i wygładza.
Skwalen - głęboko nawilża, dotlenia skórę, jest doskonałym antyoksydantem.

Wygląd produktu w katalogu i cena może odbiegać od wyglądu artykułu i ceny na półce.
Firma APIS nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.
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Notatki

DYSTRYBUTOR
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ul. Łochowska 40, 85-372 Bydgoszcz
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www.apiscosmetics.pl

APIS Natural Cosmetics

